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1. INLEIDING 
 

 1.1 ACHTERGROND 
 

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna Rijnland) is verantwoordelijk voor de conditie van de 
Kolksluis in Spaarndam. De kademuren van de Kolksluis zijn in 1927 voor het laatst vernieuwd. Ze 
hebben het einde van hun levensduur bereikt. De muren voldoen niet langer aan de 
veiligheidsnormen van het Rijk. Daarom gaat Rijnland de kademuren vervangen. 

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de herstelwerkzaamheden treffen we voorzieningen 
om eventuele nadelige gevolgen van het vervangen van de kademuren te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Deze voorzieningen leggen we vast in een Projectplan. 
Dit Schadeprotocol is een aanvulling of het Projectplan. U leest hierin welke nadelige gevolgen 
kunnen optreden en welke mogelijkheden er zijn om een financiële vergoeding te krijgen voor de 
schade die niet kan worden voorkomen. Een samenvatting van dit Schadeprotocol vindt u op de 
pagina Schadeloket op onze website. Alle belanghebbenden kunnen het Schadeprotocol via de 
genoemde webpagina downloaden.  

 1.2 DOEL 

Dit protocol heeft tot doel om het juridisch toetsingskader voor het beoordelen van schade die 
voortvloeit uit het Projectplan ‘Vervangen kademuren Kolksluis te Spaarndam’ duidelijk te maken. U 
krijgt een overzicht van de relevante schadesoorten, de mogelijkheden om schade te melden, de 
beoordelingskaders en bewijslastverdeling en de afwikkeling van schadeclaims.  

1.3 JURIDISCH KADER 

Het juridisch kader voor dit protocol vloeit voort uit de Waterwet en de Verordening 
Nadeelcompensatie van Rijnland. 

Projectplan 

Conform artikel 5.4 lid 1 van de Waterwet moet Rijnland voor dit project een Projectplan opstellen. 
Volgens lid 2 van dit artikel moet Rijnland voor het opstellen van het Projectplan een inventarisatie 
en analyse maken van mogelijk nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk. Daarnaast moet in 
het Projectplan een beschrijving komen van de te treffen voorzieningen die deze nadelige gevolgen 
ongedaan maken of beperken. Het opstellen van een Projectplan betekent niet, dat er geen schade 
mag of kan ontstaan tijdens of na de uitvoering. Niet alle nadelige gevolgen kunnen immers voorzien 
worden. Ook hoeft Rijnland over de voorgenomen voorzieningen geen overeenstemming te bereiken 
met de belanghebbenden.  

Nadat het Projectplan onherroepelijk is vastgesteld, is het schadevergoedingsstelsel van artikel 7.14 
Waterwet van toepassing. Dit laatste artikel bepaalt dat degene die als gevolg van een rechtmatige 
uitoefening van de taak van Rijnland schade lijdt, voor deze schade een vergoeding mag ontvangen. 
Hierbij zijn twee bepalingen van belang: 

1) De schade behoort redelijkerwijs niet ten laste te komen van degene te komen die schade 
ondervindt. 
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2) De vergoeding is niet of niet voldoende op andere wijze verzekerd. 

In paragraaf 1.8 van dit protocol leggen we uit, welke voorziene en onvoorziene nadelige gevolgen 
van toepassing zijn en welke regeling op iedere schadevorm van toepassing is. 

1.4 VORMEN VAN SCHADE 

Nadelige gevolgen van rechtmatig handelen van Rijnland zijn - volgens het bestuursrechtelijke 
schadevergoedingsrecht - onder te verdelen in drie materiële schadesoorten: 

A. Bouwschade 

Dit is fysieke schade aan onroerende dan wel roerende zaken als gevolg van de feitelijke 
bouwwerkzaamheden. Voorbeelden zijn scheurvorming, schade door zettingen etc.  

B. Vermogensschade 
 

Als een onroerende zaak na realisatie van het waterstaatwerk minder waard is, spreken we van 
vermogensschade. De waardevermindering kan een gevolg zijn van het verminderen van uitzicht, 
het verslechteren van de karakteristieke omgeving, toename van hinder en overlast etc. 

 
C. Inkomensschade 

Dit is tijdelijke of permanente schade in de vorm van omzetverlies of een stijging van de kosten. 
De financiële schade volgt uit de uitvoering van feitelijke werkzaamheden en/of ontstaat na 
realisatie van het werk. 

Voor deze schadelijke gevolgen kunt u in bepaalde gevallen gecompenseerd worden. U doet 
daarbij een beroep op nadeelcompensatie. Dit is in de Waterwet geregeld. 

1.5 JURIDISCHE BEOORDELING VAN SCHADE 

Voor de beoordeling van de schade wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtmatigheid van 
handelen door Rijnland. Immers, de wijze van het behandelen van een verzoek om schadevergoeding 
wordt primair bepaald door het antwoord op de vraag of het gestelde schadeveroorzakend handelen 
rechtmatig was of onrechtmatig was. 

Onrechtmatig versus rechtmatig handelen 

Bij rechtmatig handelen is de schade het gevolg van de rechtmatige uitvoering van het Projectplan, 
het ontwerp en/of het bestek. In dat geval kan Rijnland aansprakelijk gesteld worden conform artikel 
7.14 uit de Waterwet en de Verordening Nadeelcompensatie van Rijnland.  

Indien de gestelde schade is veroorzaakt door het rechtmatige handelen van Rijnland, kan het 
verzoek om schadevergoeding bij alle drie vormen van schade (bouwschade, vermogensschade, 
inkomensschade) binnen het stelsel van nadeelcompensatie beoordeeld worden. 

Bij onrechtmatig handelen is de schade het gevolg van de niet rechtmatige uitvoering van het 
Projectplan, het ontwerp en/of het bestek. In dat geval kunnen Rijnland en/of de (onder)aannemers 
aansprakelijk gesteld worden en wordt het verzoek om schadevergoeding, via het civiele recht, 
beoordeeld op basis van artikel 6.162 van het Burgerlijk Wetboek.  
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Een voorbeeld van onrechtmatig handelen is als de aannemer bijvoorbeeld van het Projectplan, het 
ontwerp en/of het bestek afwijkt. In dat geval is de aannemer aansprakelijk voor onrechtmatig 
handelen en zal de CAR-verzekering van de aannemer aangesproken worden. 

In paragraaf 1.8 zetten we dit nog even op een rijtje. 

1.6 BEWIJSTLASTVERDELING 

Binnen het Nederlandse (schadevergoedings-)recht geldt het principe van de bewijslastverdeling, 
waarbij in beginsel uitgegaan wordt van het uitgangspunt dat degene die stelt dat er schade is, het 
bewijs moet leveren van de aard en omvang van de schade en de toerekenbaarheid van de schade 
aan de gestelde schadeoorzaak.  

Bij bouwschade 

Bij bouwschade geldt in beginsel ook ‘wie eist, bewijst’. Dit betekent dat degene die de 
schadevergoeding aanvraagt, in beginsel het bewijs moet leveren van de aard en de omvang van de 
schade, de toerekenbaarheid van de schade (kan de schade Rijnland of de aannemers worden 
toegerekend?) en de oorzaak van de schade (is er een verband tussen de uitvoering van het werk en 
de schade?). 

Rijnland komt – waar nodig en van toepassing - de benadeelde partij tegemoet door beschikbare 
rapportages van reeds uitgevoerde technische onderzoeken in de voorbereidingsfase inzichtelijk te 
maken. Ook zijn rapporten van monitoring voor en tijdens en na de uitvoering als bewijslast door de 
benadeelde op te vragen. Als de benadeelde partij vervolgens twijfelt aan de juistheid van dergelijke 
rapportages en aan de toepassing bij de beoordeling van de schadevergoeding, dan zal deze een 
eigen onderzoek in moeten (laten) stellen.  

Bij vermogensschade 

De aard en de omvang van de waardevermindering moet in beginsel aan de hand van een 
taxatierapport worden aangetoond. In de praktijk zal Rijnland de beoordeling van een verzoek om 
vergoeding van vermogensschade aan een onafhankelijke deskundige voorleggen, waarbij aan de 
deskundige wordt gevraagd de aard en omvang van de vermogensschade te beoordelen, de 
causaliteit te onderzoeken en de vergoedbaarheid van de gestelde schade te bepalen. Dit betekent 
dat Rijnland in beginsel niet altijd zal eisen dat de gestelde schade middels een taxatierapport wordt 
onderbouwd. Indien de belanghebbende zich niet kan verenigen met het oordeel en het advies van 
de deskundige, kan uit de rechtspraak vervolgens wel worden opgemaakt dat de belanghebbende 
zijn standpunt kan onderbouwen met een eigen taxatierapport.  

Bij inkomensschade 

De benadeelde partij moet aan de hand van financiële gegevens van diens onderneming (omzetten, 
kostenoverzichten, jaarrekeningen etc.) de aard en omvang van de schade aantonen. Deze worden 
vervolgens door een door Rijnland aangestelde deskundige beoordeeld. 

Monitoring 

Rijnland zal voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden het zettingsgedrag, 
bodembewegingen en grondwaterstanden monitoren. Het monitoringssysteem wordt - ter 
informatie - als bijlage aan het Projectplan toegevoegd, conform artikel 5.4 Waterwet. 
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De resultaten worden met de belanghebbenden gedeeld. De monitoring duurt in principe tot een 
jaar na afloop van het werk. Deze periode is gebaseerd op de ervaring, dat een jaar na afronding van 
de werkzaamheden geen toerekenbare zettingen meer optreden. Daarnaast zouden werkzaamheden 
van derden de resultaten kunnen beïnvloeden; deze kans neemt toe naarmate het project langer 
klaar is. 

Rijnland zal, zoals benoemd in het SAOZ-advies v17 maart 2021, na verloop van het bovengenoemde 
jaar, de uitkomsten van het monitoringssysteem delen met de belanghebbenden en in overleg met 
de belanghebbenden, naar aanleiding van de objectieve technische monitoringsresultaten, bepalen 
of de feiten en omstandigheden een verlenging van de monitoring rechtvaardigen. 

1.7 VASTSTELLING SCHADEVERGOEDING 
 

Normaal maatschappelijk risico 

Binnen het stelsel van nadeelcompensatie als gevolg van rechtmatig overheidshandelen geldt het 
uitgangspunt, dat de gestelde en toerekenbare schade alleen vergoed wordt, als de schade als 
onevenredig wordt aangemerkt. De onevenredige schade, ook wel abnormale last genoemd, komt 
voor vergoeding in aanmerking. Dat niet de gehele schade voor compensatie in aanmerking komt, 
heeft te maken met het beginsel van de gelijkheid van publieke lasten. Het komt erop neer, dat van 
burgers verwacht mag worden, dat ze niet alleen de lusten maar ook de lasten van 
overheidshandelen accepteren. Bij overheidshandelen in de openbare ruimte mag een stukje risico 
bij de burger liggen. Als dit risico voor een of meer burgers onevenredig is ten opzichte van anderen 
in vergelijkbare situaties, dan kunnen die onevenredig benadeelde partijen een beroep doen op het 
nadeelcompensatiestelsel. 

Wat betekent dit in de praktijk voor het project Kolksluis? 

Het invullen van de omvang van het normaal maatschappelijk risico is bij inkomensschade en 
vermogensschade een bevoegdheid van Rijnland. De omvang van het maatschappelijk risico wordt 
vaak uitgedrukt in een percentage van het geschade belang. 

Vermogensschade 

Op basis van het huidige recht geldt bij waardevermindering van onroerend goed een drempel van 2 
tot 5%, afhankelijk van de feiten en omstandigheden.  

De concrete invulling van deze drempel geschiedt aan de hand van de individuele feiten en 
omstandigheden van het geval. Rijnland laat zich hieromtrent adviseren door een onpartijdig 
deskundige.  

Inkomensschade 

Bij inkomensschade geldt een drempel van 2 tot maximaal 15% van de jaaromzet/jaarlijkse 
brutowinst.  

De concrete invulling van deze drempel geschiedt aan de hand van de individuele feiten en 
omstandigheden van het geval. Rijnland laat zich hieromtrent adviseren door een onpartijdig 
deskundige.  
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Bouwschade 

Het toepassen van een normaal maatschappelijk risico bij bouwschade als gevolg van een 
rechtmatige handeling van Rijnland is formeel niet uitgesloten. Echter, omdat bouwschade wordt 
aangemerkt als een fysieke inbreuk op het eigendomsrecht, wordt in de rechtspraktijk zeer 
terughoudend omgegaan met het toepassen van een normaal maatschappelijk risico bij bouwschade. 
Immers, indien een rechtmatige overheidshandeling, bouwkundige schade veroorzaakt, ligt het niet 
in de rede deze handeling dan als een normaal maatschappelijke ontwikkeling aan te merken. Het ligt 
namelijk voor een belanghebbende niet in de algemene lijn der verwachting dat een project 
bouwkundige schade veroorzaakt aan de onroerende zaak van de belanghebbende.  

Het al dan niet toepassen van een normaal maatschappelijk risico bij bouwschade, geschiedt ook aan 
de hand van de individuele feiten en omstandigheden van het geval. Rijnland laat zich hieromtrent 
adviseren door een onpartijdig deskundige.  

1.8 OVERZICHT SCHADESOORTEN EN BEOORDELINGSKADERS 
 

 Te voorziene directe (tijdens rechtmatige uitvoering) en vertraagde (na rechtmatige 
uitvoering) nadelige gevolgen 

 Niet voorziene directe en vertraagde nadelen die voortvloeien uit rechtmatige werkwijze in 
Projectplan 

Soort schade Juridisch kader Normaal maatschappelijk 
risico (NMR) 

Bouwschade Artikel 7.14 Waterwet Geen of zeer geringe NMR, wel 
voordeeltoerekening 
 

Vermogensschade Artikel 7.14 Waterwet Overeenkomstig rechtspraak 
nadeelcompensatie, tussen 2 
en 5% van waarde voor 
uitvoering, afhankelijk van 
feiten en omstandigheden 
 

Inkomensschade Artikel 7.14 Waterwet Overeenkomstig rechtspraak 
nadeelcompensatie, 2 tot 
maximaal 15% van gemiddelde 
jaaromzet, afhankelijk van 
feiten en omstandigheden 

 

Niet te voorziene directe en vertraagde nadelen op basis van toerekenbare fout 
Soort schade Juridisch kader Normaal maatschappelijk 

risico (NMR) 
Bouwschade Artikel 6:162 BW Geen NMR, wel 

voordeeltoerekening 
 

Vermogensschade  Niet van toepassing 
 

Inkomensschade Artikel 6:162 BW Geen NMR, wel 
voordeeltoerekening 
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Voordeeltoerekening 

In de wet staat als algemene regel: 

“Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan 
moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening 
worden gebracht.”  
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2. SCHADE MELDEN 
 

2.1 SCHADE MELDEN KAN OP DRIE MANIEREN  

Schade aan gebouwen, veroorzaakt door werkzaamheden aan de Kolksluis, kan op drie manieren bij 
Rijnland gemeld worden:  

1. Door een e-mail te sturen naar spaarndam@rijnland.net. Vermeld in de e-mail uw adres en 
huisnummer en de contactgegevens waarmee we u kunnen bereiken. Als u een korte 
beschrijving van de schade toevoegt, kunnen wij de afhandeling meteen in gang zetten. Voor 
bouwschade verloopt dit via onze CAR- of WA-verzekeraar, voor nadeelcompensatie via onze 
juridische afdeling bij Rijnland. 
 

2. Door uw melding en/of eventueel een formulier voor nadeelcompensatie per post te sturen 
naar: 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
t.a.v. de heer A. Zonneveld 
Postbus 156 
2300 AD Leiden 
 
Het formulier voor nadeelcompensatie kunt u vanaf onze website downloaden zodra het 
Projectplan onherroepelijk is. Wij zullen u hierover nader informeren. 
 

3. Door telefonisch contact op te nemen met ons KlantContactTeam via (071) 306 35 35. Zij 
helpen u graag verder. 

Na ontvangst van de schademelding wordt de schademelder gebeld door het Omgevingsteam sluizen 
Spaarndam. De schade wordt met de schademelder besproken en de procedure voor de 
schadeafhandeling wordt stap voor stap toegelicht. Bij elke schademelding stelt de contactpersoon 
vragen om te kunnen beoordelen of er sprake is van een mogelijk onveilige situatie. Als dit het geval 
is, wordt met voorrang beoordeeld welke maatregelen er op korte termijn nodig zijn om deze 
onveilige situatie weg te nemen. Eigenaren wordt aanbevolen om schade zo snel mogelijk te melden. 
Het vaststellen van het verband (“de causaliteit”) tussen een schade en werkzaamheden wordt 
moeilijker naarmate de tijd verstrijkt. 

2.2 SCHADE MELDEN BIJ DE AANNEMER 

Ziet u tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor uw deur dat er schade ontstaat, meldt u dit dan 
direct bij de aannemer. De aannemer kan, indien noodzakelijk, de werkzaamheden stilleggen of 
aanpassen om verdere schade te voorkomen. U krijgt voor aanvang van de werkzaamheden alle 
benodigde contactgegevens. 
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2.3 VOORWAARDEN IN BEHANDELING NEMEN SCHADEMELDING 

Een schademelding wordt in de regel binnen 48 uur in behandeling genomen als: 

A. Uw woning/onderneming in de directe omgeving van de Kolksluis ligt. 
B. Er sprake is van uitvoeringsschade aan roerende en/of onroerende goederen of 

inkomens/vermogensderving. 
C. Het aannemelijk is dat de schade is ontstaan door de werkzaamheden aan de Kolksluis. 
D. De schademelder (vertegenwoordiger van de) eigenaar is van de roerende of onroerende 

goederen waaraan schade is opgetreden. 
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3. AFHANDELING SCHADE 
 

3.1.  AFHANDELING BOUWSCHADE STAP VOOR STAP 

Het proces van schadeafhandeling bij bouwschade bestaat uit de volgende stappen. De 
doorlooptijden van de diverse stappen zijn afhankelijk van het aantal gemelde schades in een 
bepaalde periode. De doorlooptijden zijn indicatief.  

Stap 1 

De schade wordt gemeld, zie paragrafen 2.1 en 2.2. 

Stap 2 

Het Omgevingsteam sluizen Spaarndam neemt contact op met de eigenaar. Tijdens het gesprek 
bepalen we of een expert de aard en omvang van de schade in kaart moet brengen. En of het bezoek 
met spoed moet plaatsvinden. Ook willen we graag weten of er sprake is van een bijzondere situatie. 
Denk bijvoorbeeld aan een monument in verband met de speciale behandeling die hiervoor 
noodzakelijk is. Rijnland verzoekt vervolgens de verzekeraar om een schade-expert te regelen voor 
een bezoek aan het pand. De schade-expert neemt – zonder tussenkomst van Rijnland – contact op 
met de eigenaar voor een afspraak. 

Doorlooptijd: 48 uur - 1 week tussen schademelding en contact met Omgevingsteam sluizen 
Spaarndam.  

Stap 3 

Een deskundig schade-expert brengt een bezoek aan het pand en inspecteert de schade. Tijdens het 
bezoek wordt geluisterd naar de toelichting van de schademelder. Hij of zij bekijkt de gemelde 
schade en eventuele veiligheidsrisico’s. Daarnaast zal de schade-expert aan de hand van het 
schadebeeld, de bouwaard, het bouwjaar en andere omstandigheden die mogelijk van belang zijn, 
beoordelen of er andere (nog niet gemelde) schade verwacht kan worden. 

De schade-expert bekijkt of de melding voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden (zie paragraaf 
2.3) en of er sprake is van een speciale situatie. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor een 
tweede bezoek. Daarbij kunnen eventueel andere experts het gebouw inspecteren (bijvoorbeeld: 
bouwkosten expertise). 

Doorlooptijd: Rijnland heeft geen invloed op de termijn waarbinnen de schade-expert langskomt. De 
schade-expert werkt onafhankelijk van Rijnland en de verzekeraar en maakt zelf de afspraken. 

Stap 4 

De schade-expert maakt een rapport waarin de schade en het verband (de causaliteit) met de 
werkzaamheden worden beschreven.  

Het rapport gaat naar de verzekeraar die op basis van het rapport een formeel standpunt inneemt. 
Dit standpunt betreft het al dan  niet vergoeden van de schade en de hoogte van de eventuele 
schadevergoeding. Dit formele standpunt deelt de verzekeraar met de eigenaar en met Rijnland. De 
eigenaar kan bij de verzekeraar bezwaar aantekenen tegen dit standpunt. 

Doorlooptijd: hangt af van de aard en de ernst van de schade en wordt door verzekeraar bepaald. 



Verbeterde versie protocol schadeafhandeling – vervanging kademuren Kolksluis Spaarndam 

 

Mei 2021 Def. Versie    12 

 

Stap 5 

De verzekeraar regelt de schade met de eigenaar mits de aansprakelijkheid wordt erkend en de 
schade onder de polisdekking valt. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de 
schade en het betalen van de aannemer die de schade repareert. 

Toelichting bij stappen 3 t/m 5 

Rijnland blijft gedurende de stappen 3 t/m 5 contact onderhouden met de schademelder en/of 
eigenaar en met de verzekeraar.  

Stap 6 

Indien de gestelde aansprakelijkheid door de verzekeraar (en Rijnland) niet wordt erkend, met 
andere woorden de gestelde schade is niet veroorzaakt door onrechtmatig handelen van Rijnland 
dan wel de (onder)aannemers en valt daardoor niet onder de polisdekking, neemt Rijnland, in 
overleg met de verzoeker, het verzoek om schadevergoeding zorgvuldigheidshalve in behandeling als 
een verzoek om nadeelcompensatie vanwege rechtmatig handelen op basis van de verordening 
nadeelcompensatie van Rijnland. Voor de behandelingsstappen van deze procedure verwijzen wij 
naar paragraaf 3.2.  
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3.2. AFHANDELING VERMOGENS- OF INKOMENSSCHADE OF BOUWSCHADE | NADEELCOMPENSATIE 

Op welk moment kunt u nadeelcompensatie aanvragen? 

U kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie (vanwege inkomens- of vermogensschade) indienen 
nadat het Projectplan voor de Oostkolk en de Westkolk onherroepelijk is. De schade moet 
rechtstreeks uit het plan volgen.  

In het Projectplan beschrijft Rijnland de werkwijze en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden (de 
rechtmatige handelingen). Dit plan wordt openbaar gemaakt en net als een vergunning ter inzage 
gelegd. Iedere belanghebbende kan hierop een zienswijze inbrengen. Rijnland maakt in het 
Waterschapsblad bekend dat het Projectplan ter inzage ligt en zorgt ervoor dat de omwonenden 
geïnformeerd worden per nieuwsbrief. Als het plan definitief wordt (onherroepelijk), dan is dat het 
moment om nadeelcompensatie te vragen. Volledigheidshalve merken wij op dat het voor het 
bepalen van inkomensschade noodzakelijk is dat de gestelde inkomensschade ook reeds 
daadwerkelijk is geleden. Dit betekent dat een verzoek om vergoeding van inkomensschade vaak pas 
tijdens of na de uitvoering van het project wordt aangevraagd.  

Een verzoek om nadeelcompensatie vanwege bouwschade kan worden ingediend als de stappen 
zoals beschreven in paragraaf 3.1 zijn doorlopen. 

Voorschot omzetschade 

Als de schade een zware financiële wissel trekt op uw onderneming of persoonlijke omstandigheden, 
dan kunt u een verzoek tot voorschot indienen. Dit kan het geval zijn bij grote omzetschade. Wacht 
dan niet op de eindbeoordeling van uw verzoek. Vraag alvast een voorschot op compensatie aan. De 
onafhankelijk adviseur die Rijnland inschakelt, bekijkt of u op basis van een voorlopige beoordeling 
voor een voorschot in aanmerking komt en adviseert het college van dijkgraaf en hoogheemraden. 
Dit college beslist vervolgens. 

Verwacht u ernstige omzetschade? Meld u zich dan eerder bij Rijnland met het verzoek om een 
voorschot. 

Hoe wordt uw verzoek behandeld? 

Een of meer onafhankelijke adviseurs beoordelen uw verzoek. Zij adviseren vervolgens dijkgraaf en 
hoogheemraden over mogelijk recht op nadeelcompensatie en de hoogte van de compensatie. Of en 
hoeveel gecompenseerd wordt, is op voorhand niet te zeggen. Dat is namelijk afhankelijk van een 
aantal factoren, zoals de aard en de ernst van de schade. Dijkgraaf en hoogheemraden kennen 
nadeelcompensatie toe op grond van de Waterwet (artikel 7.14) en de Verordening 
Nadeelcompensatie Rijnland. De procedures voor de beoordeling en toekenning van 
nadeelcompensatie vindt u in de Verordening Nadeelcompensatie Rijnland (zie pagina 10).  

Belangrijke voorwaarden voor nadeelcompensatie: 

U kunt uw verzoek tot nadeelcompensatie indienen tot 5 jaar nadat het Projectplan onherroepelijk is 
of nadat u de schade constateert, met een maximum van 20 jaar (zie artikel 7 in de Verordening 
Nadeelcompensatie Rijnland met betrekking tot verjaring). 

Voor het toekennen van nadeelcompensatie kan de onafhankelijk adviseur om aanvullende gegevens 
vragen.  
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Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het Omgevingsteam sluizen Spaarndam 
via spaarndam@rijnland.net of ons telefoonnummer 071-306 3535. 
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3.3.  VERORDENING NADEELCOMPENSATIE RIJNLAND 

Inhoud regeling (per 12-02-2016) 
  
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 4; 
adviseur: adviseur als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht; 
college: college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland; 
nadeelcompensatie: vergoeding als bedoeld in artikel 2; 
Rijnland: het hoogheemraadschap van Rijnland. 

 
Artikel 2 Recht op nadeelcompensatie 

 1. Indien een bestuursorgaan van Rijnland in de rechtmatige uitoefening van zijn 
publiekrechtelijke bevoegdheid of taak schade veroorzaakt die uitgaat boven het normale 
maatschappelijke risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig 
zwaar treft, kent het college de benadeelde desgevraagd een vergoeding toe. 

 2. Schade blijft in elk geval voor rekening van de aanvrager voor zover: 
o a. hij het risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard; 
o b. hij de schade had kunnen beperken door binnen redelijke grenzen maatregelen te 

nemen, die tot voorkoming of vermindering van de schade hadden kunnen leiden; 
o c. de schade anderszins het gevolg is van een omstandigheid die aan de aanvrager 

kan worden toegerekend, of 
o d. de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd. 

 3. Indien een schadeveroorzakende gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid tevens voordeel 
voor de benadeelde heeft opgeleverd, wordt dit bij de vaststelling van de te vergoeden 
schade in aanmerking genomen. 

 4. Het college kan een vergoeding toekennen in een andere vorm dan betaling van een 
geldsom. 

 
Artikel 3 Beleidsregels 
 
Het college kan beleidsregels stellen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan artikel 2, 
eerste lid. 
 
Artikel 4 De aanvraag 
De aanvraag bevat mede: 

 a. een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis; 
 b. een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs 

mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan. 
 
Artikel 5 Aanvullende vergoeding 
Indien het college nadeelcompensatie toekent, vergoedt het tevens: 

 a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade; 
 b. redelijke kosten ter zake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of 

andere deskundige bijstand bij de vaststelling van de schade; 
 c. de wettelijke rente vanaf de ontvangst van de aanvraag, of indien de schade op een later 

tijdstip ontstaat, vanaf dat tijdstip. 
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Artikel 6 Termijn beslissing op de aanvraag 
 1. Het college beslist binnen acht weken of – indien een adviseur wordt ingeschakeld – 

binnen drie maanden na de ontvangst van de aanvraag. 
 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste acht weken of – indien een 

adviseur wordt ingeschakeld – drie maanden verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk 
mededeling gedaan aan de aanvrager. 

 3. Indien de in lid 1 en lid 2 bedoelde termijn van drie maanden zodanig kort is dat de 
adviseur zijn taak niet naar behoren kan vervullen, bedraagt deze termijn zes maanden. 

 4. Indien de schade mede is veroorzaakt door een besluit waartegen beroep kan worden 
ingesteld, kan het college de beslissing aanhouden totdat het besluit onherroepelijk is 
geworden. 

 
Artikel 7 Verjaring 

 1. Het college kan de aanvraag afwijzen indien op het tijdstip van de aanvraag vijf jaren zijn 
verstreken na aanvang van de dag na die waarop de benadeelde bekend is geworden zowel 
met de schade als met het voor de schadeveroorzakende gebeurtenis verantwoordelijke 
bestuursorgaan, en in ieder geval na verloop van twintig jaren nadat de schade is 
veroorzaakt. 

 2. Indien een aanvraag betrekking heeft op schade veroorzaakt door een besluit waartegen 
beroep kan worden ingesteld, vangt de termijn van vijf jaren niet aan voordat dit besluit 
onherroepelijk is geworden. 

 
Artikel 8 Inwinning advies 

 1. Het college kan advies inwinnen van een adviseur. 
 2. Het college wint in ieder geval advies in van een adviseur indien het bedrag van de 

gevraagde vergoeding hoger is dan € 25.000, tenzij de aanvraag naar het oordeel van het 
college: 

o a. kennelijk ongegrond is; 
o b. kennelijk gegrond is of 
o c. kennelijk niet-ontvankelijk is. 

 3. De adviseur heeft tot taak onderzoek te doen naar de vraag of op grond van artikel 2 recht 
bestaat op nadeelcompensatie dan wel onderzoek te doen naar de omvang van de schade. 

 4.De adviseur rapporteert zijn bevindingen over hetgeen in lid 3 wordt vermeld aan het 
college. 

 
Artikel 9 Procedure bij inwinning advies 

 1. Het college dan wel de adviseur stelt de aanvrager in kennis van het feit dat de aanvraag of 
de beoordeling van de omvang van de schade in handen is gesteld van een adviseur. 

 2. Het college en de aanvrager verschaffen de adviseur de gegevens die voor de advisering 
nodig zijn en waarover zij in redelijkheid de beschikking kunnen krijgen. 

 3. De adviseur stelt de aanvrager in kennis van de te volgen procedure en kan zowel de 
aanvrager als het college in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven. Beiden 
kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

 4. De adviseur kan inlichtingen en adviezen inwinnen bij derden. Indien hiermee kosten zijn 
gemoeid, wordt deze bevoegdheid pas uitgeoefend nadat hiervoor van het college 
instemming is verkregen. 

 5. De adviseur kan een plaatsopneming houden indien dit nodig wordt geacht. 
 6. Het college kan bepalen dat de adviseur alvorens een advies uit brengen eerst een 

conceptadvies uitbrengt. De aanvrager en het college worden door de adviseur in de 
gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op dit conceptadvies. 
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 7. De adviseur zendt zijn advies aan het college binnen een door het college te bepalen 
termijn. Het advies bevat een weergave van hetgeen door de aanvrager en het college naar 
voren is gebracht. 

 
Artikel 10 Kabels en leidingen 
In afwijking van deze verordening wordt een aanvraag die betrekking heeft op schade als gevolg van 
het verleggen van kabels of leidingen inhoudelijk behandeld conform de artikelen 2 tot en met 10 
van de Nadeelcompensatieregeling verleggen van kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999, de NKL 1999. 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding, citeertitel, overgangsrecht 

 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van 
bekendmaking en wordt aangehaald als: Verordening Nadeelcompensatie Rijnland. 

 2. De Verordening Schadevergoeding Rijnland 2012 wordt ingetrokken. 
 3. Op een aanvraag tot vergoeding van schade ingediend voor de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening blijft de Verordening Schadevergoeding Rijnland 
2012 van toepassing. 

 
Algemene toelichting 
Bij de uitoefening van een publiekrechtelijke taak of bevoegdheid door Rijnland kan schade ontstaan 
voor derden, bijvoorbeeld als gevolg van de aanleg of wijziging van waterstaatswerken. Uit 
jurisprudentie blijkt dat indien als gevolg van rechtmatig overheidshandelen schade wordt 
veroorzaakt in bepaalde gevallen een vergoeding dient te worden toegekend: nadeelcompensatie. 
Momenteel kent de Algemene wet bestuursrecht (Awb) twee samenhangende bepalingen die 
verband houden met nadeelcompensatie. De artikelen 3:2 en 3:4, eerste lid, van de Awb schrijven 
voor dat aan overheidsbesluiten en feitelijke handelingen een zorgvuldige belangenafweging 
voorafgaat. Artikel 3:4, tweede lid, Awb bepaalt dat de nadelige gevolgen van een besluit voor één of 
meer belanghebbenden niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen 
doelen. Dit wordt het égalité-beginsel genoemd: ‘égalité devant les charges publiques’ oftewel 
gelijke verdeling van publieke lasten. Vanwege het égalité-beginsel is in bepaalde gevallen 
vergoeding van schade geboden. Voor vergoeding komt dat deel van de schade in aanmerking dat 
buiten het normale maatschappelijke risico (of het normale bedrijfsrisico) valt. Dit wordt aangeduid 
als de abnormale last. De benadeelde maakt bovendien deel uit van een beperkte groep die nadelen 
ervaart, terwijl een grote groep baat heeft bij de overheidshandelingen. Dit wordt de speciale last 
genoemd. 
In artikel 7.14, eerste lid, van de Waterwet is een regeling opgenomen voor de vergoeding van 
schade als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. In deze bepaling is het égalité-beginsel terug te 
vinden. Bepalingen uit decentrale verordeningen mogen niet in strijd zijn met bepalingen uit een wet 
in formele zin, zoals de Waterwet. Aangezien deze verordening het ‘redelijkerwijs-criterium’ uit 
artikel 7.14 van de Waterwet nader invult door middel van artikel 2, eerste lid, is daar geen sprake 
van. Voor de inhoudelijke behandeling van een aanvraag om nadeelcompensatie vormen artikel 7.14 
van de Waterwet en artikel 2 van deze verordening het relevante kader. Het tweede en derde lid van 
artikel 7.14 van de Waterwet bieden de mogelijkheid om door middel van een verordening van het 
waterschap nadere regels te stellen omtrent de behandeling van een schadeverzoek. Door middel 
van deze verordening worden dergelijke regels gesteld. 
Artikel 2, eerste lid, en andere bepalingen van deze verordening stemmen materieel overheen met 
de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, Stb. 2013, 50 (hierna: 
Wns) die wordt opgenomen in de Awb. Na inwerkingtreding van het onderdeel nadeelcompensatie 
van de Wns bevat titel 4.5 van de Awb algemene bepalingen over nadeelcompensatie. Deze 
verordening sluit grotendeels aan bij de toekomstige inhoud van titel 4.5. Procedureel zijn er enkele 
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verschillen. Zo is de termijn waarbinnen op een aanvraag om schadevergoeding wordt besloten 
korter dan de termijn die in de Wns is opgenomen. Na inwerkingtreding van de Wns is er voor 
decentrale overheden beperkte ruimte voor materiële bepalingen in algemeen verbindende 
voorschriften, zoals deze verordening, die afwijken van de Wns. Na inwerkingtreding van de Wns zal 
bezien worden in hoeverre de verordening aanpassing behoeft. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Een aanvraag ziet op een verzoek als bedoeld in artikel 4 van deze verordening. Dit verzoek is te 
duiden als een aanvraag tot het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 4:1 van de Awb. 
Onder een adviseur kunnen één of meerdere adviseurs worden verstaan. Ook de in het toekomstige 
artikel 4:130 van de Awb bedoelde adviescommissie valt onder de definitie van adviseur. Conform 
artikel 3:5 van de Awb kan een adviseur niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan dat op de aanvraag beslist. 
 
Artikel 2 Recht op nadeelcompensatie 
Deze bepaling is inhoudelijk identiek aan het toekomstige artikel 4:126 Awb. Indien deze wet op 
termijn in werking treedt, vormt artikel 4:126 het toekomstige, landelijke kader aan de hand waarvan 
nadeelcompensatieverzoeken worden beoordeeld. De in artikel 7.14 van de Waterwet opgenomen 
regeling over nadeelcompensatie komt inhoudelijk op hetzelfde neer als artikel 4:126. Artikel 2 kan 
als een nadere invulling van artikel 7.14 worden gezien. 
Lid 1 Uitgangspunt is dat alleen een verplichting tot vergoeding van nadeel bestaat als de schade 
boven het normale maatschappelijke risico uitgaat en een bepaalde groep particulieren of 
ondernemingen in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen. Beide vereisten zijn 
terug te vinden in het eerste lid. Hieruit blijkt dat niet alle schade voor vergoeding in aanmerking 
komt. Bij de beoordeling spelen de hierna aan de orde komende aspecten een rol. Lid 1 wijkt af van 
artikel 4:126 in die zin dat de aanvraag altijd wordt behandeld door het college, ook indien de schade 
is veroorzaakt door een ander bestuursorgaan van Rijnland. 
Lid 2 Van actieve risicoaanvaarding (onder a) is sprake wanneer de aanvrager bewust 
investeringsrisico’s heeft genomen terwijl deze kon weten dat zich omstandigheden zouden 
voordoen die een zeker nadeel met zich kunnen brengen. De risico’s hiervan behoren voor rekening 
van de aanvrager te blijven. Van passieve risicoaanvaarding (onder b) is sprake wanneer de 
aanvrager geen maatregelen heeft genomen om het nadeel te beperken vanaf het moment dat 
redelijkerwijs rekening kon worden houden met de mogelijkheid dat in de toekomst als gevolg van 
rechtmatige overheidshandelingen nadeel zou kunnen ontstaan. Het verzuim om het nadeel te 
beperken of te voorkomen wordt aan de aanvrager toegerekend. Ook indien de aanvrager op andere 
wijze heeft bijgedragen aan het ontstane nadeel (onder c) kan dit de aanvrager worden toegerekend. 
Op grond van het subsidiariteitvereiste (onder d) kan een aanvrager slechts aanspraak maken op een 
vergoeding, voor zover hierin niet op andere wijze kan worden voorzien. Als het nadeel bijvoorbeeld 
al is vergoed door aankoop, onteigening, planschade of een vergoeding in natura, vindt geen 
vergoeding van dit nadeel plaats op grond van deze verordening. 
Lid 3 Indien de aanvrager (ook) gebaat is bij de overheidshandeling die de schade veroorzaakt, wordt 
dit voordeel met het nadeel verrekend. Voordeelstoerekening kan zich ook voordoen bij 
verwevenheid van besluiten, waarbij het door het ene besluit veroorzaakte voordeel wordt 
betrokken bij de beoordeling van de door het andere besluit veroorzaakte schade. 
Lid 4 In deze bepaling wordt tot uitdrukking gebracht dat het college de vergoeding ook in een 
andere vorm dan geld kan voldoen. Het nemen van een feitelijke maatregel kan adequater zijn dan 
het verlenen van een schadevergoeding in geld. 
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Artikel 3 Beleidsregels 
Over hetgeen verstaan kan worden onder ‘normaal maatschappelijk risico’ wordt door 
bestuursorganen verschillend omgegaan. Teneinde daarover een eenduidig standpunt in te nemen, 
kunnen bestuursorganen indien daar behoefte aan bestaat door middel van bijvoorbeeld drempels 
of kortingen duidelijkheid verschaffen over de vraag of en in hoeverre schade het normale 
maatschappelijke risico overstijgt en voor vergoeding in aanmerking komt. Dit artikel voorziet in de 
mogelijkheid dat het college hierover beleidsregels opstelt. Dit kan richting aanvragers duidelijkheid 
scheppen over de vraag in hoeverre schade voor vergoeding in aanmerking komt. 
 
Artikel 4 De aanvraag 
Dit artikel stemt overeen met het toekomstige artikel 4:127 van de Awb. De eisen die worden gesteld 
aan de inhoud van een aanvraag vormen een aanvulling op hetgeen thans in de artikelen 4:1 en 4:2 
van de Awb is opgenomen ten aanzien van de inhoudsvereisten van een aanvraag. Dit betekent dat 
de aanvraag wordt ondertekend en ten minste de naam en het adres van de aanvrager, de 
dagtekening en een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd, bevat. Daarnaast verschaft 
de aanvrager de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en 
waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. In de aanvraag wordt aangegeven wat de aard 
en omvang is van het geleden nadeel. Indien mogelijk wordt een gespecificeerde opgave van de 
schade overgelegd. Dat bedrag behoeft niet hetzelfde te zijn als de totale geleden schade, alleen al 
omdat de omvang van de schade op voorhand niet exact bekend hoeft te zijn en in de vergoeding 
daarvan deels voorzien kan zijn door een andere compensatieregeling. 
 
Artikel 5 Aanvullende vergoeding 
Dit artikel stemt - afgezien van het vergoeden van betaald recht - overeen met het toekomstige 
artikel 4:129 van de Awb. Aangezien het redelijk is om van de aanvrager te verwachten dat hij zijn 
schade zoveel mogelijk voorkomt of beperkt, komen in redelijkheid de kosten daarvan voor 
vergoeding in aanmerking (onder a). 
Ook de kosten van deskundigenbijstand (onder b) kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. 
Beoordeeld wordt of het redelijk is dat de aanvrager deskundigenbijstand heeft ingeroepen en of de 
daarmee gepaard gaande kosten redelijk zijn. Hierbij wordt getoetst of het bijzondere karakter van 
het onderzoek naar de vraag of recht bestaat op nadeelcompensatie een actieve inbreng vergt van 
degene die om vergoeding vraagt. Tevens kan een rol spelen in welke mate de deskundigenbijstand 
bijdraagt aan de vaststelling van een geobjectiveerde schadevergoeding. De vergoeding op basis van 
het bepaalde onder b is beperkt tot die kosten die verband houden met het vaststellen van (de 
omvang van) de schade. Het artikel ziet niet op de kosten van deskundige bijstand in bezwaar en 
beroep. Hierop zijn de artikelen 7:15 en 8:75 van de Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht 
van toepassing. 
Ten slotte wordt ook de wettelijke rente over het schadebedrag vergoed (onder c). Het tijdstip 
waarop de rente ingaat wordt gesteld op de datum van ontvangst van het verzoek door het college, 
maar niet eerder dan na het tijdstip waarop de schade zich daadwerkelijk heeft geopenbaard. 
 
Artikel 6 Termijn beslissing op de aanvraag 
De termijn van acht weken sluit aan bij de in artikel 4:13 van de Awb opgenomen termijn van acht 
weken en sluit tevens aan bij het toekomstige artikel 4:130 van de Awb. De termijn van drie 
maanden bij inschakeling van een adviseur is korter dan de zes maanden waarover artikel 4:130 van 
de Awb spreekt. Omdat een langlopende procedure voor de aanvrager onbevredigend kan zijn, is 
voor een kortere beslistermijn gekozen. De wet biedt deze ruimte ook: “tenzij bij of krachtens 
wettelijk voorschrift een andere termijn is bepaald”. In dit geval is dat wettelijke voorschrift artikel 
78, eerste lid, van de Waterschapswet: “Het algemeen bestuur maakt de verordeningen die het 
nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen”. 
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De beslissing op het schadeverzoek kan eenmaal verdaagd worden (lid 2). De in lid 3 beschreven 
mogelijkheid om tweemaal drie maanden te verruimen naar tweemaal zes maanden is ontleend aan 
artikel 3:6, eerste lid, van de Awb waarin is opgenomen dat de termijn waarbinnen een advies wordt 
uitgebracht niet zodanig kort kan zijn, dat de adviseur zijn taak niet naar behoren kan vervullen. Het 
vierde lid biedt de mogelijkheid de beslissing aan te houden zolang het schadeveroorzakende besluit 
nog kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. 
 
Artikel 7 Verjaring 
De inhoud van dit artikel stemt overeen met het toekomstige artikel 4:131 van de Awb en artikel 
7.14, derde lid, van de Waterwet. Deze bepalingen zijn weer ontleend aan de verjaringsregeling zoals 
opgenomen in artikel 310 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. In zijn algemeenheid zal de 
aanvrager die schade lijdt daarvan betrekkelijk snel op de hoogte zijn. Er kunnen echter gevallen zijn 
waarbij pas later bekend wordt dat er schade is geleden. Voor die gevallen regelt dit artikel dat de 
termijn voor het indienen van een aanvraag ingaat nadat bekendheid met de schade is ontstaan. 
Omdat het lang kan duren voordat de vijfjarentermijn gaat lopen, bijvoorbeeld in het geval van 
zettingschade, is eveneens bepaald dat de aanvraag om nadeelcompensatie kan worden afgewezen 
indien er twintig jaren zijn verstreken nadat de schade is veroorzaakt. 
Voor het geval de schade is veroorzaakt door een appellabel besluit is in het tweede lid bepaald dat 
de verjaringstermijn voor het indienen van een aanvraag om nadeelcompensatie niet aanvangt 
voordat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden. 
 
Artikel 8 Inwinning advies 
Het inwinnen van advies van een deskundige op het gebied van nadeelcompensatie, een taxateur, 
een accountant of een andere deskundige kan gewenst zijn teneinde een gedegen beslissing op een 
nadeelcompensatieverzoek te kunnen nemen. Of sprake is van een aanvraag om nadeelcompensatie 
die de inschakeling van een adviseur vergt, valt onder de beleidsvrijheid van het college. Het college 
vormt zich een oordeel over de vraag of een aanvraag en de daaraan ten grondslag liggende 
motivering de bijzondere expertise van een adviseur vereist. Met name, maar niet uitsluitend, bij 
grote projecten zoals de aanleg van een waterbergingsgebied of de versterking van een primaire 
kering kan de inschakeling van een adviseur gewenst zijn, omdat de omgeving geconfronteerd kan 
worden met veel hinder en schade. De adviseur stelt vast in hoeverre er recht bestaat op 
nadeelcompensatie en brengt hierover advies uit aan het college. 
Lid 2 regelt dat in ieder geval een adviseur wordt ingeschakeld wanneer de gevraagde vergoeding 
meer bedraagt dan € 25.000. Op de inschakeling van een adviseur zijn op grond van lid 2 
uitzonderingen mogelijk indien op voorhand duidelijk is dat de aanvraag op vereenvoudigde wijze 
kan worden afgedaan. Een aanvraag is onder meer kennelijk ongegrond wanneer de schade is 
veroorzaakt door een onrechtmatige daad of de geleden schade niet is veroorzaakt door Rijnland of 
een van de bestuursorganen van Rijnland. Indien een aanvraag kennelijk gegrond is, dient 
onweerlegbaar sprake te zijn van nadeel dat zonder nader onderzoek gecompenseerd dient te 
worden. 
Het inwinnen van extern advies is gemandateerd aan de ambtelijke organisatie. 
 
Artikel 9 Procedure bij inwinning advies 
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van het feit dat voor de beoordeling van zijn aanvraag 
advies van een adviseur wordt ingewonnen. Het bepaalde in lid 2 stemt overeen met de artikelen 
3:7, eerste lid, en 4:2, tweede lid, van de Awb. Zowel de aanvrager als het college verstrekken de 
adviseur gegevens die nodig zijn voor het kunnen uitbrengen van een advies. 
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de te volgen procedure. Indien de op grond van artikel 
8 ingeschakelde adviseur op zijn beurt deskundigen wenst in te schakelen en hiermee kosten zijn 
gemoeid, dient hier namens het college mee ingestemd te worden. Het college bepaalt de termijn 
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waarbinnen een advies wordt uitgebracht. Hierbij houdt het college rekening met de in artikel 6 
opgenomen beslistermijn. In het advies wordt op hoofdlijnen weergegeven wat de aanvrager en het 
college naar voren hebben gebracht. Indien dit nodig wordt geacht, kan het college bepalen dat 
voorafgaand aan een advies eerst een conceptadvies wordt uitgebracht. Nadat de aanvrager en het 
college inhoudelijk hebben kunnen reageren op het conceptadvies, kan de adviseur een definitief 
advies uitbrengen. 
 
Artikel 10 Kabels en leidingen 
Dit artikel regelt geen nieuwe materie. Ook onder de verordening zoals die vanaf 2005 luidde, is de 
NKL 1999 inhoudelijk van toepassing verklaard. De NKL 1999 kent een eigen, gesloten 
afwegingskader voor schade als gevolg van het verleggen van kabels of leidingen. Dit afwegingskader 
is opgenomen in de afdelingen 1.2 en 1.3 en de daarbij behorende bijlagen van de NKL 1999 en kan 
afwijken van het in artikel 2 van deze verordening opgenomen afwegingskader. Procedurele 
bepalingen uit de NKL1999 worden niet van toepassing verklaard. 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding, citeertitel, overgangsrecht 
Na bekendmaking treedt deze verordening in werking en wordt de Verordening Schadevergoeding 
Rijnland 2012 ingetrokken. Indien voor de inwerkingtreding van de Verordening Nadeelcompensatie 
Rijnland een aanvraag is ingediend, wordt deze aanvraag afgehandeld op basis van de Verordening 
Schadevergoeding Rijnland 2012. 
 


